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تحريم انتخابات عراق و 
 قدرت مردم

 
انتخابات پارلمانی عراق، جدا از چگونگی تقسيم 

های پارلمان و در  پی آن بازتقسيم  کرسی
های فاسدی که در  های وزارت بين گروه کرسی

ها حکومت را در دست داشتند،  تمام اين سال
نتايج مهمی داشت، از تحريم وسيع انتخابات 

های  توسط مردم عراق تا افزوده شدن بر بحران
 .جمهوری اسالمی در سياست خارجی

در اولين انتخابات پارلمانی عراق پس از 
(  ١٣٩٢آذر  ٢۴سرنگونی صدام حسين که در 

درصد  ٧٩برگزار گرديد، )  ٢٠٠۵دسامبر  ١۵
(  ٨٨اسفند  ١۶.  از واجدان شرايط شرکت کردند

درصد مردم عراق در  ۶٢/  ۴)  ٢٠١٠مارس  ٧
 ۴.   دومين انتخابات پارلمانی عراق شرکت کردند

 ۶٢)  ٢٠١۴آوريل (  ٩٣سال بعد در ارديبهشت 
درصد در سومين انتخابات پارلمانی شرکت 

 .کردند
در چهارمين )  ٢٠١٨مه (  ٩٧ارديبهشت 

کنندگان به  انتخابات پارلمانی عراق، تعداد شرکت
درصد  ۴۴/  ۵٢ميزان زيادی کاهش يافت  و به 

رسيد، به عبارت ديگر اکثريت مردم برای اولين 
در اين انتخابات .  بار در انتخابات شرکت نکردند

ميليون نفر  ٢۴که تعداد واجدان شرکت  در حالی
ميليون و  ١٠اعالم شده بود، از اين تعداد تنها 

کمتر از دو ماه .  هزار نفر شرکت کردند ٨۴٨
بعد از اين انتخابات اعتراضات سراسری مردم 

اعتراضات مردمی .  عراق بار ديگر آغاز گرديد
آغاز گرديد ) ٢٠١۵ژوئيه ( ٩۴در عراق از سال 

در .  های بعد ادامه و گسترش يافت که در سال
اعتراضات به حدی  ٢٠١٩و  ٢٠١٨های  سال

وزير عراق  عبدالمهدی نخست  وسيع شد که عادل
به خواست آخوند سيستانی مجبور به استعفا 
گرديد و پارلمان عراق نيز برای کاهش 
اعتراضات مردم مجبور شد قانون انتخابات را 

های در قدرت تنظيم گرديده بود،  که به نفع گروه
اصالح کرده و به اصطالح شرايط را برای 

 .حضور ديگران در انتخابات فراهم سازد
ماه  ٧در انتخابات اخير عراق نيز که حدود 

اکتبر برگزار شد،  ١٠زودتر از موعد مقرر در 
های در قدرت، بار ديگر از  رغم تالش گروه به

. کنندگان در انتخابات کاسته شد تعداد شرکت

توان يافت که  کمتر کشوری را در تمام جهان می
نظام آموزشی آن برای طبقه حاکم همانند ايران 
بی اهميت باشد و معلمان، تحت ستم رژيم حاکم 

اين ستم .  ترين شرايط قرار داشته باشند در وخيم
بر معلمان ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و 

معلمان ايران تحت شديدترين خفقان .  سياسی دارد
پليسی و امنيتی ديکتاتوری عريان دولت دينی در 

رژيم حاکم هيچ منزلت .  مدارس قرار دارند
شرايط معيشتی .ها قائل نيست اجتماعی برای آن

 نامه ای به اسماعيل بخشی

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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 حقوق معلمان ايران
 در قعر جدول حقوق معلمان سراسر جهان 

خبر تعيين مديريت جديد کشت و صنعت نيشکر 
شرکت توسعه نيشکر "تپه و واگذاری آن به هفت

) هفت طرح نيشکر خوزستان"(  و صنايع جانبی
ايلنا از قول معاون .  مهر اعالم شد ١٩روز 

بعد از بازديدهای "  اقتصادی وزارت کار نوشت
شرکت "  ميدانی و ارائه گزارش هيئت اعزامی

تپه تعيين تکليف و به شرکت توسعه صنايع  هفت
ايلنا همان روز از قول ."  نيشکر واگذار شد

الدين موسوی نماينده مجلس نيز چنين  نظام
تپه به شرکت توسعه نيشکر و  هفت"  نوشت

صنايع جانبی واگذار و حقوق معوقه کارگران با 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

  ٩درصفحه 

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 تپه ها،  ثمره اتحاد و تشکل مستقل کارگران هفت پيروزی

بحران .  اوضاع کشور به شدت متالطم است
سير .  انقالبی سرتاپای نظام را فرا گرفته است

تحوالت سياسی و اجتماعی بيش از هر زمان 
اقتصاد فرو ريخته، .  ديگری شتاب گرفته اند

خزانه دولت خالی، سفره ها کوچک، بيکاری 
گسترده و مردم به صورت روزانه  فقير و 

در چنين وضعيت پر تالطمی .  فقيرتر می شوند
که جمهوری اسالمی در آن دست و پا می زند، 
صدای اعتراضات بلند و بلندتر شده است، اقتدار 
رژيم فرو ريخته، بگير و ببند کارآيی سابق خود 
را از دست داده و بازداشت و زندان و محاکمات 
قضايی ترسی در دل فعاالن سياسی و کنشگران 

کارگران، معلمان، .  اجتماعی ايجاد نمی کند
بازنشستگان و در گستره ای وسيعتر توده های 

مردم ايران در مقابل جمهوری اسالمی صف 
آرايی کرده و روند رو به رشد اعتراض و 
مقاومت و ايستادگی اليه های مختلف جامعه، 

در .  هيئت حاکمه ايران را به ستوه آورده است
چنين وضعيت پر آشوبی که رژيم در آن بسر می 
برد، سراسيمگی، واکنش های عصبی و 
برخوردهای هيستريک نيروهای امنيتی به هنگام 

اجتماعی، جلوه ای از   –بازداشت فعالين سياسی 
ترک خوردگی ديوار اقتدار و اعتماد به نفس 
نيروهای سرکوب نظام را در مقابله با پايداری 

 . جامعه بازتاب می دهد
اجتماعی درون جامعه،   –تحوالت سياسی 

مقاومت، ايستادگی و بی پروايی نيروهای 

 دو سوی تقابل



 ٢ ٩۴٢شماره   ١۴٠٠مهر  ٢۶    2

١از صفحه   

 تحريم انتخابات عراق و قدرت مردم

۴درصفحه   

تعداد "  کميساريای عالی مستقل انتخابات عراق"
 ٧٧ميليون و  ٩کنندگان در انتخابات را   شرکت

درصد واجدان شرايط اعالم  ۴١هزار نفر معادل 
براساس آمارهای اعالم شده، تعداد واجدين .  کرد

شرايط برای رای دادن در اين انتخابات حدود 
ميليون نفر بود که با اين حساب تعداد  ٢۵

. درصد است ۴٠کنندگان حتا کمتر از  شرکت
درصد براين اساس است که برای حدود  ۴١آمار 

های بيومتريک برای  ميليون نفر کارت ٢٣
چنين  هم.  شرکت در انتخابات صادر شده بود

از نامزدهای ائتالف "  احمد الساعدی"ی  گفته به
نيروهای حکومت ملی عراق به رهبری عمار 

درصد آرای ماخوذه نيز آرای باطله  ١٠حکيم 
به عبارت ديگر آرای باطله بعد از آرای .  است

هزار رای  ٩٠٠گروه مقتدی صدر با حداقل 
 . باطله در مکان دوم قرار گرفت

توان نتيجه گرفت که آرای  با اين حساب می
اصطالح برنده انتخابات يعنی گروه وابسته به  به

با يک  ٢٠١٨مقتدی صدر که در انتخابات سال 
کرسی  ۵۴ميليون و پانصد هزار رای صاحب 

پارلمانی و در رتبه اول قرار گرفته بود، نه تنها 
کرسی،  ٧٠بيشتر نشده بلکه به رغم کسب حداقل 

حال اين .  آرای مجموع آن کاهش نيز يافته است
گروه با چند گروه ديگر که در بهترين حالت حتا 

درصد واجدان  ٢٠شان به اندازه  مجموع آرای
رسد و به عبارتی  شرايط رای در عراق نمی

ميليونی عراق  ۴٠ميليون از جمعيت  ۴ديگر حتا 
خواهند بر مردم عراق  اند، می ها رای نداده به آن

حکومت کنند و البته با وقاحت نيز خود را 
منتخب مردم عراق و حکومت خود را برخاسته 

خوانند و ادعای حراست از  از دمکراسی می
 . آرای مردم را دارند

چون  های بازنده هم تر آن که گروه مضحک
ائتالف فتح وابسته به ايران به رهبری هادی 

چون کتائب  نظامی هم های شبه العامری که گروه
هللا و غيره در آن حضور دارند به نتيجه  حزب

شوند که  انتخابات اعتراض کرده و مدعی می
مردم عراق حامی اين گروه جنايتکار وابسته به 

 .ايران اند
کميساريای عالی "ای  عماد جميل عضو تيم رسانه

وگوی خبری بر  در گفت"  مستقل انتخابات عراق
اين نکته تاکيد کرد که پيش از اعالم نتايج اوليه 

اما .  انتخابات هيچ گروهی از تقلب چيزی نگفت
وقتی نتايج اوليه انتخابات پارلمانی عراق اعالم 

های کمی بدست آورده  هايی که کرسی شد، گروه
بودند دست به اعتراض زدند، نتايج انتخابات را 
يک دروغ بزرگ خواندند و از حق فرزندان 
عراق و پاسداری از رای آنها سخن به ميان 
آوردند و اين که نمی گذارند حق مردم زير پا 

 !! گذاشته شود
ها که به اصطالح  ها، چه آن کدام از آن اما هيچ

ها که  پيروز انتخابات خوانده شدند و چه آن

درصدی که  ۶٠شکست خورده بودند، نگفتند آن 
 ۶٠شرکت نکردند چه کسانی هستند؟ گويی آن 

فرزندان "درصد که اکثريت مردم عراق هستند 
درصد بخش  ۶٠چرا که  اين .  نيستند"  عراق

بزرگی از همان مردمی هستند که در اعتراض 
ها و در اعتراض به فقر و  به فساد همين گروه

های  بيکاری دست به اعتراض زدند و همين گروه
شان آتش گشودند و  کوچک اما مسلح به روی

ها را به قتل رساندند، و  بيش از هزار تن از آن
حتا دست به ترور سازماندهندگان اعتراضات و 

 .شان زدند های افشاگران فساد و دزدی
کنندگان در انتخابات از  با نگاهی به آمار شرکت

بينيم که به موازات  ، می٢٠٢١تا  ٢٠٠۵سال 
رشد آگاهی و نارضايتی مردم از ساختار 
حکومتی، فساد مقامات دولتی و احزابی که قدرت 
را بين خود تقسيم کرده بودند، بيکاری و فقر، 

کنندگان در  معضل برق و غيره، از ميزان شرکت
اکثريت مردم .  انتخابات نيز کاسته شده است

اند که سيستم حاکم را  خوبی درک کرده عراق به
حتا .  توان تغيير داد با انتخابات پارلمانی نمی

برخی از برندگان انتخابات از جمله افراد مستقل 
" جنبش امتداد"چون  های تازه تاسيسی هم و گروه

عدد نيز بيشتر  ١٣شان احتماال از  های که کرسی
شان را مديون آن بخشی از مردم  است، آرای

های در  هستند که در عين اعتقاد به آن که گروه
قدرت فاسد و دزد هستند، به اين توهم داشتند که 

های جديد و يا کانديداهای مستقل  حضور ائتالف
. تواند تغييری در وضع موجود بوجود آورد می

اصطالح برندگان انتخابات نيز  حتا بايد گفت که به
سالح  که با شعارهای مبارزه با فساد و خلع

نظامی به ميدان تبليغات انتخاباتی  های شبه گروه
شان را نيز مديون آن  وارد شده بودند، همين آرای

شعارها و توهم برای تغيير از طريق صندوق 
 .رای هستند

حال  اما پيام اصلی انتخابات نارضايتی و در عين
قدرت مردم عراق با استفاده از سالح تحريم 

واقعيت بسيار مهم اين است که هر دولتی .  است
درصد و  ۶٠تواند اين  که بر سر کار بيايد، نمی

اين را هم در نظر .  قدرت آن را ناديده بگيرد
ترين  داشته باشيم که جمعيت عراق يکی از جوان

درصد  ۶٠های جهان است که سن حدود  جمعيت
جوانانی که بيکاری . باشد سال می ٢۵آن کمتر از 

و فقر، نبود آينده و باالخره فساد و جنايات 
شدت  ها را به احزاب هميشه در قدرت، آن

بنابراين اپوزيسيون کابينه .  خشمگين ساخته است
رئيس "  نصار الربيعی"ی  آينده برخالف گفته

: هيات سياسی جريان مقتدی صدر که گفته است
دولت جديد دولتی متشکل از تعدادی از "

نيروهای سياسی خواهد بود که اکثريت مجلس را 
دهند و در برابر فراکسيونی خواهد بود  تشکيل می

متشکل از ديگر نيروهای سياسی پارلمان در 
؛ اپوزيسيون دولت "نقش اپوزيسيون داخلی

عراق، نه احزاب حاضر در پارلمان که از کابينه 
ست که   آينده سهمی ندارند، بلکه نيروی بزرگی

 .انتخابات را تحريم کرد
پيروزی مردم عراق در تحريم بزرگ انتخابات 

ها بيش از گذشته برای رسيدن به  به آن
خود اعتماد به نفس خواهد داد،   های خواست

تواند  نيرويی که فردا در کف خيابان می
 .خود را حتا به دولت تحميل کند  های خواست

اين نکته را هم در نظر داشته باشيم که مردم 
عراق در حالی از سالح تحريم استفاده کردند که 
معيارهای انتخابات پارلمانی در عراق با 
جمهوری اسالمی از زمين تا آسمان متفاوت 

اگر در جمهوری اسالمی انتخابات تنها .  است
يک زينت است و اساسا انتخاباتی در کار نيست، 

بويژه .  گونه نيست اين مساله در عراق به اين
ای با استانداردهای  انتخابات اخير که در محدوده

های کشورهای اروپايی و زير نظر  دموکراسی
ناظرانی که .  المللی صورت گرفت ناظران بين

برای نمونه .  را تاييد کردند"  سالمت انتخابات"
درحالی که براساس قانون انتخابات عراق، يک 

های پارلمان به زنان اختصاص  چهارم کرسی
زن به پارلمان راه  ٩٧دارد، در اين انتخابات 

کرسی بيشتر از حتا سهميه  ١۴يافتند يعنی 
تن از اين زنان با تکيه به  ۵٧.  مخصوص زنان

آرای باالی خود و بدون نياز به سهميه موفق به 
اما با اين وجود حداقل .  راه يافتن به پارلمان شدند

 .درصد مردم عراق انتخابات را تحريم کردند ۶٠
چنين يک بازنده داشت و آن  اين انتخابات هم

هاست که جمهوری  سال.  جمهوری اسالمی است
و   های جنايتکارانه اسالمی به دليل سياست

اش در عراق مورد تنفر مردم عراق  مداخالت
مردم عراق يکی از داليل فقر و بيکاری .  است

مردم .  دانند را مداخالت جمهوری اسالمی می
چنين نيروهای وابسته و يا نزديک به  عراق هم

جمهوری اسالمی را که همواره در قدرت سهيم 
سردادن .  دانند بودند جرياناتی جنايتکار و فاسد می

بغداد هره هره ايران بره "چون  شعارهايی هم
های ايران و يا دفاتر  و آتش زدن کنسولگری" بره

احزاب وابسته به ايران از همان ابتدای آغاز 
گر همين ديدگاه در ميان  اعتراضات، بيان

 .معترضان عراقی بود
ی  ترکيب جديد پارلمان عراق نيز بخشا نتيجه

روندی که از چندسال پيش .  همين وضعيت است
آغاز شد و با بر سر کار آمدن دولت مصطفی 

 .الکاظمی تشديد شد
با ترکيب جديد پارلمان عراق، جمهوری اسالمی 
عمال نفوذش در پارلمان و در نتيجه تشکيل کابينه 

اما اين به مفهوم حذف جمهوری .  کاهش يافت
کاهش .  ی سياسی عراق نيست اسالمی در صحنه

نفوذ نيروهای وابسته به جمهوری اسالمی در 
شود تا جمهوری اسالمی برای  پارلمان باعث می

حفظ موقعيت خود در عراق بيش از گذشته از 
نظامی در  بازوی نظامی خود يعنی نيروهای شبه

ی آن تشديد بحران  عراق استفاده کند که نتيجه

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 
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۴درصفحه   

١از صفحه   

دالر،  بحرين   ٨٧۶هزار و  ١٧دالر، عراق 
يک معلم مدرسه ابتدائی که تازه .  دالر ١١٧٧٩

 ١٠٠٠شود در هرماه الاقل  در عراق استخدام می
حاال اين ارقام را .  کند دالر حقوق دريافت می

مقايسه کنيم با ايران و ببينيم معلمان در چه فقری 
ها فقط از جنبه  برند و چه ستمی بر آن به سر می

 . شود معيشتی اعمال می
متوسط حقوق ماهانه معلمان در ايران با در نظر 

ها هزار معلم  خريد  گرفتن ده
ها به  ها و غيره که حقوق آن التدريسی خدمات،حق

 ۵رسد، رقمی حدود  ميليون تومان هم نمی ٢
 ٢٧اگر آن را با هر دالر .  ميليون تومان است

هزارتومانی محاسبه کنيم، متوسط حقوق معلمان 
دالر  ٢٢٢٠دالر و هرسال  ١٨۵ايران در هرماه 

ای برای اين  اگر قرار باشد نمونه.  خواهد بود
حقوق ناچيز معلمی در سراسر جهان پيدا کرد، 

ترين کشورها در  مانده شايد بتوان در اعماق عقب
ببينيد جمهوری .  آفريقا نظير آن را پيدا کرد

اسالمی چه فاجعه عظيمی در ايران به بار آورده 
برابر رقم کنونی  ۴که اگر متوسط حقوق معلمان 

ميليون تومان در ماه نيز  ٢٠باشد، يعنی به 
افزايش يابد، حتی به سطح متوسط حقوق معلمان 
در عراق هم نخواهد رسيد، تا چه رسد به 

ها هزار  کشورهايی با متوسط حقوق ساالنه ده
با اين اوصاف رژيم ارتجاعی حاکم حتی .  دالر

مطالبات حداقلی کنونی معلمان را برای اندکی 
. نجات از اعماق فقر تا به امروز نپذيرفته است

بنابراين، معلمان نيز راهی جز ادامه مبارزه و 
تشديد آن برای نجات از فقر وحشتناکی که در آن 

گونه که در قطعنامه  ها همان آن.  گرفتارند ندارند
مهر شورای هماهنگی  ٢٢پايانی تجمع سراسری 

های صنفی فرهنگيان ايران آمده است،  تشکل
"  اند اعالم کرده توجهی حاکميت  در صورت بی: 
ی  های فرهنگيان ، زمان و شيوه به خواسته

تر در فراخوان  برگزاری اعتراضات گسترده
 . " بعدی به آگاهی خواهد رسيد

معلمان در اين قطعنامه خواستار اجرای فوری و 
که حقوق و  نحوی اند، به بندی شده کامل طرح رتبه

مزايای هر فرهنگی حداقل هشتاد درصد حقوق و 
معلمان .  علمی دانشگاه باشد مزايای اعضای هيئت

همچنين مخالفت شديد خود را با افرايش ساعت 
ساعت ابراز  ٣٠ساعت به  ٢۴کار موظف از 

 . اند داشته
مهر شورای  ٢٢قطعنامه پايانی تجمع سراسری 

های صنفی فرهنگيان ايران از  هماهنگی تشکل
مطالبات همکاران بازنشسته خود که در شرايط 

تری متوسط  الاقل ده برابر حتی کمتر از پايين
اگر .  حقوق ماهانه و ساالنه در اين کشورهاست

به آمار و اطالعاتی که در اين مورد انتشاريافته 
نظری بيفکنيم، در ليست متوسط حقوق ساالنه 

سال تجربه، از  ١۵معلمان کشورهای اروپائی با 
هزار  ١٩هزار دالر تا کمترين آن  ١٠٠بيش از 

مثالً متوسط حقوق ساالنه .  توان يافت  دالر را می
هزار دالر ،  ١١٠معلمان در کشور سوئيس 

. دالر است ٣۶٠هزار و  ١٠١لوکزامبورگ 
هزار  ٧١دالر ، هلند  ۴٠٧هزار و  ٨٠آلمان 

دالر، دانمارک  ٣١٢هزار و  ۶٢دالر ، ايرلند 
هزار و  ۵۵دالر، اتريش   ١٨۵هزار و  ۶٠

دالر، تا کشورهای فقيرتر اروپائی از نمونه ١۴١
هزار  ٢٧دالر، يونان  ۶۶٧هزار و  ٣٣ليتوانی 

هزار و  ١٩دالر و جمهوری اسلواکی  ٣٣۵و 
 .دالر است ٢٩۴

 ٧١متوسط حقوق ساالنه معلمان در کانادا نيز 
هزار و  ۶٢متحده  دالر، در اياالت ۶۶٣هزار و 

هزار و  ۶۵دالر و در استراليا نيز  ١٠١
 . دالر است۶۵٧

عنوان نمونه اين ارقام برای  در آمريکای التين به
هزار  ٣٧دالر، شيلی،  ٩۶٠هزار و  ٣٩کلمبيا، 

دالر و  ٩٠۶هزار و  ٣٣دالر،  مکزيک  ٨٢٣و 
هزار  ٨دالر، کوبا  ١۴٣هزار و  ٣٣کاستاريکا 

 .دالر است ٣٧٣و 
متوسط حقوق ماهانه معلمان :  به آسيا نگاه کنيم 

 ۴٩دالر،  ژاپن  ١٠٣هزار و ۵٩در کره جنوبی 
هزار دالر ، مالزی  ۴٨دالر، چين  ۴٩٧هزار و 

 ۴٠٨٩دالر، هند ۴١٢٣هزار دالر، فيليپين ١۵
 . دالر است

در قاره آفريقا متوسط حقوق ساالنه معلمان در 
دالر، تونس  ٩٧٩هزار و  ١۵آفريقای جنوبی 

 ٢۴٠هزار و  ٧دالر، مراکش  ١٠۴هزار و  ١٣
 .دالر است

ها هزاردالری  اکنون ارقام چند هزاری و ده
متوسط حقوق ساالنه معلمان در کشورهای 

برده را کنار بگذاريم و به کشورهای پيرامون  نام
ايران نگاه کنيم و ببينيم متوسط حقوق ساالنه 

 .معلمان در اين کشورها چند است
  دالر، ٣۴٨۵٢دالر ، قطر ٣۵۶۶۶کويت

دالر، امارات متحده  ١١هزار و  ٣٣ترکيه 
 ٢٠٩۴٧دالر، عربستان سعودی ٣٢٣٣۴عربی 

ای از وخامت قرار دارد  معلمان در چنان مرحله
. گذرانند که در زيرخط فقر زندگی را می

رغم تمام  های مديدی است که معلمان به مدت
اقدامات سرکوبگرانه رژيم استبدادی، بازداشت، 
اخراج، زندان و تبعيد، برای بهبود وضعيت 

کنند، اما طبقه حاکم بر  معيشتی خود مبارزه می
ايران که صدها ميليارد درآمد کشور را فقط از 
طريق درآمدهای نفتی در طول چند سال گذشته، 

ها ميليارد  ساله ده غارت و چپاول کرده و همه
های نظامی و اهداف ارتجاعی  دالر صرف هزينه
کند، کمترين توجهی به بهبود  پان اسالميستی می

وضعيت معيشتی اين قشر اجتماعی زحمتکش که 
همانند کارگران در اسفبارترين شرايط مادی و 

 . معيشتی قرار دارد، نکرده است
رشته اعتراضات سراسری  اخيراً نيز معلمان يک

را برای تحقق مطالبات فوری خود سازمان 
ترين آن تجمعات اعتراضی  اند که جديد داده

استان و  ٢٢مهرماه در بيش از  ٢٢سراسری 
در محور اين مطالبات، .  شهر کشور بود ۵٠

بندی معلمان و اجرای  اجرای کامل طرح رتبه
سازی  کامل قانون خدمات کشوری و همسان

 .حقوق بازنشستگان و شاغالن قرار دارد
وجود رژيم ارتجاعی و ستمگر حاکم بر  بااين 

ها  ايران از پذيرش اين مطالبات که حتی تحقق آن
تواند معلمان و بازنشستگان  دشواری می نيز به

ميليونی برساند  ١٢فرهنگی را به سطح خط فقر 
 . ، تا چه رسد به رفاه نسبی، سرباز زده است

راستی در مقياس جهانی کمتر کشوری نظير  به
توان يافت که معلمان با شرايط  ايران را می
. بار در زيرخط فقر زندگی کنند معيشتی فاجعه

برای روشن شدن اين حقيقت که چه شکاف 
بزرگی ميان حقوق ماهانه و ساالنه معلمان ايران 
با ديگر کشورهای جهان وجود دارد و چه 
اهميتی در کشورهای ديگر به رفاه و منزلت 

شود، کافی است به چند  اجتماعی معلمان داده می
معلمان کشورهای جهان   نمونه از سطح حقوق

اشاره شود، تا ابعاد فاجعه و ستمی که بر معلمان 
 . رود، بيشتر برمال گردد در ايران می

اين واقعيت امروز بر کسی پوشيده نيست که 
بهای کاالهای موردنياز روزمره مردم ايران، با 

ترين  اندکی تفاوت همان است که در پيشرفته
اما .  داری ازجمله در اروپاست کشورهای سرمايه

کنند  حقوق ناچيزی که معلمان ايران دريافت می

 حقوق معلمان ايران
 در قعر جدول حقوق معلمان سراسر جهان 

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
 قيام مسلحانه برانداخت
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حقوق معلمان ايران در قعر جدول 
 حقوق معلمان سراسر جهان

بسيار وخيمی قرار دارند، در کنار خواست 
محوری خود دفاع کرده و خواستار اجرای کامل 
قانون مديريت خدمات کشوری شده و تأکيد کرده 

سازی حقوق بازنشستگان بايد  همسان"است، 
صورت کامل اجرا گردد و بدهکاری دولت به  به

 . "آنان پرداخت شود
دبستانی و  در قطعنامه از مطالبات مربيان پيش

آموزشياران نهضت سوادآموزی که خواهان 
 . شده است اند حمايت اشتغال رسمی و امنيت شغلی

نکته مهم ديگر اين قطعنامه، دفاع از آموزش  
رايگان،عادالنه و باکيفيت ، استاندارد تراکم هر 

ی واکسن مورد تائيد  آموز، تهيه دانش ١۶کالس 
سازمان بهداشت جهانی و توزيع ماسک و الکل، 

عنوان حق دانش آموزان و برخورداری  به
آموزان از امکاناتی مانند تبلت و گوشی  دانش

هوشمند و اينترنت مناسب ، تأمين رايگان اين 
آموزان مناطق  ملزومات برای همه ازجمله دانش

محروم و بر تأمين دولتی امکانات آموزش 
 . مجازی برای تمام معلمان تأکيد شده است

های صنفی فرهنگيان  شورای هماهنگی تشکل
ايران ضمن محکوم نمودن اقدامات نيروهای 

سازی،  امنيتی و قضايی ، به احضار، پرونده
بازداشت و اخراج فعاالن صنفی، خواهان توقف 

ها، آزادی معلمان  احضارها، بسته شدن پرونده
دربند و بازگشت به کار معلمان اخراجی شده 

 .است
های صنفی فرهنگيان  شورای هماهنگی تشکل

تنها راه :"ايران در اين قطعنامه اعالم کرده است
رهايی از فقر و بدبختی و انحطاط اخالقی، 

رفت از انزوای  اقتصادی، اجتماعی و برون
 ."صدايی است المللی همبستگی و هم بين

ازاين نيز گفته شد، قطعنامه  گونه که پيش همان
توجهی حاکميت به  در صورت بی"تأکيد دارد 

ی  های فرهنگيان ، زمان و شيوه خواسته
اعالم خواهد "  تر برگزاری اعتراضات گسترده

فقط معلمان،  راه صحيح تحقق مطالبات نه.  شد
بلکه عموم کارگران و زحمتکشان و همه 

. ستمديدگان در همين مبارزه و تشديد آن است
جمهوری اسالمی به همگان نشان داده است که 
جز فقر و فالکت عمومی، انحطاط، بی حقوقی، 
سرکوب و استبداد، ارمغانی برای مردم ايران 
نداشته و نخواهد داشت و راه نجات قطعی از 
فجايعی که اين رژيم ستمگر به بار آورده، 
مبارزات متشکل سراسری برای سرنگونی آن 

اين يک راه حل قطعی و راديکال برای .  است
نظام آموزشی کشور و تغييری اساسی در شرايط 

 . مادی و معنوی زندگی معلمان کشور است
 
 

نخواهد رفت، چرا که زمان و مجموعه 
توازن قوای نيروهای درگير در عراق، به 

اما همين .  نفع جمهوری اسالمی نيست
بود تا نتيجه انتخابات کمی   تهديدات نيز کافی

به نفع نيروهای وابسته به جمهوری اسالمی 
 . تعديل شود

براساس اعالم کميسيون انتخابات در روز 
های ائتالف فتح از  مهر، کرسی ٢۵يکشنبه 

که  کرسی افزايش يافت و جالب آن ١٧به  ١٢
که خود را "  جنبش امتداد"جريان نوپای 

داند و گفته  برخاسته از جنبش اعتراضی می
 ١٣های پارلمانی آن به  شد تعداد کرسی می

 !! کرسی کاهش يافت ٩خواهد رسيد، به 
جمهوری اسالمی تجربه لبنان و ديگر 

جمهوری اسالمی در .  کشورها را دارد
های  ی اين کشورها با ايجاد گروه همه
و گاه همراه با آن خريد مقامات   –نظامی  شبه

 -فاسد اين کشورها با پول مردم ايران 
ی  در لبنان وزنه.  موقعيت خود را تثبيت کرد

ً به دليل پايگاه  جريان حزب هللا نه صرفا
ً به دليل نيروهای مسلح توده اش  ای که عمدتا
در يمن و عراق نيز اوضاع تقريباً بر .  است

هر جا که جمهوری .  همين منوال است
ی سياسی آن نقش  اسالمی توانسته در صحنه

دليل بازوی  ايفا کند، بيش از هر چيز به
بنابراين بدون ترديد .  اش است  نظامی

جمهوری اسالمی  در صورت محروم شدن 
وزير و  از نقش داشتن در تعيين نخست

وزرا، بيش از گذشته بر روی بازوی نظامی 
های  برد سياست خود در عراق برای پيش

اش تکيه خواهد کرد و اين  ای منطقه
انداز چگونگی حضور  ترين چشم محتمل

 .جمهوری اسالمی در عراق است
اما در عراق چيزی برای مردم تغيير 

که کارگران و  نخواهد کرد مگر آن
زحمتکشان، جوانان و زنان عراق اين تغيير 

هايی که  ها و ائتالف گروه.  را عملی کنند
اکنون برای رسيدن به قدرت دندان تيز 

اند، مسئول تمامی فجايعی هستند که  کرده
تاکنون بر سر اين مردم آوار شده است و 

های هميشه  اگر امروز دعوايی ميان ائتالف
حاکم در عراق وجود دارد، دعوا بر سر 

  های دولتی، کسب قدرت برای تصاحب رانت
برای چپاول مردم و البته برای فريفتن مردم  

 .است 

داخلی در عراق خواهد بود، بحرانی که  با توجه 
ای به نفع ايران تمام  به مجموعه تحوالت منطقه

طور که بحران در مرز ايران  همان.  نخواهد شد
و آذربايجان به نفع جمهوری اسالمی جريان 

به عبارت ديگر نتايج انتخابات بر .  ندارد
های جمهوری اسالمی در منطقه  بحران

. های آن را آشکارتر ساخت افزود و ضعف
اما از طرف ديگر جمهوری اسالمی نشان 
داده است که حکومتی نيست که با نتايج 
انتخاباتی عرصه را برای ديگران خالی کند، 
حتا اگر شرايط به ضرر آن در حال چرخش 

 .باشد
سفر فرمانده سپاه قدس يک روز پس از 
انتخابات عراق به اين کشور و واکنش 

گر اين  ائتالف فتح به نتايج انتخابات، بيان
است که جمهوری اسالمی حتا برای تغيير 
نتيجه انتخابات، تالش کرد تا از فشار 

 .نظامی خود استفاده کند نيروهای شبه
روز سه شنبه، يک روز پس از اعالم نتايج  

" ائتالف فتح"های  انتخابات که کرسیاوليه  
نفر اعالم شده بود، هادی العامری رئيس  ١٢

که  ائتالف فتح در بيانيه کوتاه خود با بيان اين
"انتخابات دستکاری شده، نوشت به هر : 

در برابر آن کوتاه نخواهيم  قيمتی که شده
باش شبه  زمان اخباری از آماده هم".  آمد

. نظاميان وابسته به ائتالف فتح منتشر شد
سالم العبادی از اعضای دفتر سياسی جنبش 

ترين  بزرگ: "عصائب اهل حق نيز گفته بود
همان ".  قربانی اين نتايج حشد الشعبی است

روز ابوعلی العسکری مسئول امنيتی کتائب 
ترين  بزرگ"هللا نيز انتخابات اخير را  حزب

عمليات فريبکاری و چيزی در حد 
" های دوران حکومت صدام حسين پرسی همه
چارچوب هماهنگی "از سوی ديگر .  ناميد

ائتالف "که از سوی "  نيروهای سياسی شيعه
سازماندهی شده، روز چهارشنبه با "  فتح

ای با رد نتايج انتخابات اعالم  صدور بيانيه
مسالمت اجتماعی ادامه اين وضعيت "کرد 

در پی ".  کند در عراق را با خطر مواجه می
صدور اين بيانيه مقتدا صدر نيز در جواب 

: ها، در توئيتر خود نوشت به بيانيه آن
اجتماعی در ميهن من با خطر   مسالمت"

 ".مواجه نخواهد شد
واقعيت نيز اين است که جمهوری اسالمی 

ی  کنونی از حد تهديد فراتر  در لحظه

 تحريم انتخابات عراق و قدرت مردم
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معترض به روشنی نشان می دهد که توده 
های مردم ايران از سد زندان و بند و 
شکنجه عبور کرده اند، ترس از زندان و 
دستگيری و حبس به مقدار زيادی فرو 
ريخته و بازداشت و انفرادی و سرکوب 

دير .  کارآيی خود را از دست داده است
زمانی است تهديد زندانبانان بی اثر و 
زندانيان با سکوت همساز نيستند، آزادی 
موقت، وثيقه های سنگين و مرخصی های 
کوتاه مدت که در روزگاران نه چندان دور، 
زنجيری به پای زندانيان بود و آنان را از 
هرگونه حرکتی در دوران آزادی موقت باز 
می داشت، اکنون به فرصتی برای اعتراض 
و روشنگری عليه شرايط مرگبار زندان و 

 .  بند تبديل شده اند
طبقه حاکم و نيروهای امنيتی برای برون 
رفت از مخمصه ای که در آن گرفتارند، به 
. تشديد سرکوب در جامعه روی آورده اند

گسيل نيرو، هجوم مغول وار ماموران 
اطالعاتی برای دستگيری وکال، معلمان، 
هنرمندان، نويسندگان و ديگر فعاالن سياسی 

اجتماعی که به طور معمول در محل کار   -
و خانه های خود بسر می برند، به شيوه ای 

 . معمول تبديل شده است
حمله به دفتر چند تن از وکالی دادگستری، 
يورش به منزل توماج صالحی، خواننده 
رپ، تهاجم به زندانيان سياسی در زندان 

، يورش به منزل )فشافويه(تهران بزرگ 
عزيز قاسم زاده، سخنگوی کانون صنفی 
معلمان گيالن و مهمتر از همه هجوم مغول 

تن از نيروهای امنيتی رژيم  ٣٠وار بيش از 
برای دستگيری سپيده قُليان، نمونه های 
روشنی از رويکرد جديد جمهوری اسالمی 

اجتماعی   –در مواجهه با فعاالن سياسی 
افراد فعالی که به نوعی کنش و .  است

واکنش های های آنان چه در بيرون از 
زندان و چه به هنگام بازداشت و حبس، 
روی اليه های مختلفی از توده های مردم 

نگاهی گذرا به چند .  ايران تاثير گذار است
مورد از چگونگی دستگيری تعدادی از 

اجتماعی و نيز   –وکال و فعالين سياسی 
واکنش آنان پس از بازداشت و حبس، کمک 
می کند تا تصوير روشنی از شرايط حاکم بر 
جامعه و کنش های دو سوی اين تقابل داشته 

 .باشيم
، شش نفر از ١۴٠٠مرداد  ٢٣در تاريخ 

وکال و فعاالن مدنی در جريان برگزاری 
جلسه ای در دفتر انجمن حمايت از حقوق 

اين .  شهروندی در تهران بازداشت شدند
افراد بر آن بودند در ارتباط با سوء مديريت 
و عدم اقدام به موقع برای واردات واکسن 
کرونا و مهار بحران برخاسته از آن، عليه 
مقامات مسئول جمهوری اسالمی شکايت 

وکال آرش کيخسروی، مصطفی نيلی، .  کنند
دمحم رضا فقيهی، ليال حيدری و فعاالن مدنی 

ليال .  مهدی محموديان و مريم افراافراز بودند
مرداد آزاد شد و در  ٢۴حيدری در روز 

 ۵٠روزهای بعد در همراهی با بيش از 
وکيل دادگستری، با نوشتن نامه ای خطاب به 
رئيس قوه قضاييه خواستار آزادی فوری 

امضاکنندگان اين .  وکالی بازداشتی شدند
را محکوم "  وکالی دادخواه"نامه، بازداشت 

کرده و خواستار برخورد و تحت تعقيب 
وکالی زندانی .  شدند"  خاطيان"قرار دادن 

هم نه تنها اسير زندان و تهديد نشدند، بلکه 
از درون زندان نيز همچنان بر دادخواهی و 
شکايت حقوقی خود عليه مسئوالن حکومتی 
به جرم سوءمديريت کرونا و کشتار مردم 

ايستادگی وکالی .  ايران تاکيد داشته اند
بازداشت شده در زندان و حمايت شماری از 
وکالی همکارشان در بيرون از زندان سبب 
شد تا در روزهای اخير با مشخص شدن 

نفر از  ٢۶٠زمان دادگاه آنان، بيش از 
فعالين کارگری، معلمين، زنان، حقوق بشر 
و تعدادی از سينماگران سرشناس ضمن 
حمايت از اقدام وکال و فعاالن مدنی دستگير 
شده خواهان برگزاری علنی دادگاه آنان 

 . شدند
توماج صالحی، خواننده رپ ايرانی که 

" زندگی نرمال"  -آهنگ های اعتراضی او 
انعکاس وسيعی در   -"  سوراخ موش بخر"و 

 ٢١داخل و خارج کشور داشته است، روز 
شهريور توسط نيروهای امنيتی در منزلش 
بازداشت و با دستبند به زندان دستگرد 

به هنگام دستگيری .  اصفهان منتقل شد
 ١٢ماشين و  ۴توماج، ماموران امنيتی با 

اين شکل .  سرنشين به خانه او يورش بردند
بازداشت و تهاجم مغول وار نيروهای 
اطالعاتی برای دستگيری کسی که به گفته 
خودش در کارگاه فلزکاری کار می کند، به 
عنوان يک خواننده رپ زندگی علنی دارد و 
با اسم و آدرس مشخص در منزل خود 
زندگی می کند، بيانگر رويکرد جديد 
جمهوری اسالمی به هنگام بازداشت فعاالن 

رويکردی به شدت وحشيانه .  اجتماعی است
با هدف ايجاد رعب و وحشت در جامعه، 
مرعوب ساختن فرد دستگير شده، تخريب 
روحيه و درهم شکستن مقاومت او به هنگام 
. بازجويی و پرونده سازی های امنيتی است

به "  سوراخ موش بخر"توماج در آهنگ 
تندی به مواضع جمهوری اسالمی و کسانی 
که در داخل و خارج سوپاپ اطمينان رژيم 

او در اين آهنگ .  بوده و هستند، تاخته است
اگه سرپوش گذاشتی رو قتل، "با بيان اينکه 

تو هم قاتلی، واسه پوشاندن جنايت بايد 
، موج وسيعی از همدلی "روخون راه بری

اليه های مختلف مردم را با خود بر 
با دستگيری توماج، شبکه های .  انگيخت

اجتماعی در گستره ای وسيع به حمايت او 

برخاستند، نهادهای حقوق بشری دستگيری 
او را محکوم کردند و درست در شرايطی 

داران او  نگران سرنوشت او  که دوست
شهريور با قرار  ٣٠بودند، توماج صالحی 

 .وثيقه آزاد شد
سوم مهر، معلمان ايران به درخواست 

شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان "
در پی عدم پاسخگويی مطالبات شان "  کشور

در بسياری از شهرهای ايران دست به تجمع 
فردای اين اعتراضات، چند .  اعتراضی زدند

تن از معلمان از جمله عزيز قاسم زاده، 
عضو هيئت مديره و سخنگوی کانون صنفی 

شيوه دستگيری .  معلمان گيالن دستگير شدند
قاسم زاده، دقيقا به سبک و سياق دستگيری 

کانون صنفی فرهنگيان .  توماج صالحی بود
گيالن در توضيح چگونگی تهاجم وحشيانه 
نيروهای امنيتی به خانه پدری عزيز قاسم 

مهر، حدود ده  ۴روز يکشنبه : "زاده نوشت
] خانه[نفر لباس شخصی با پريدن از ديوار 

بدون ارائه مجوز و بدون همراهی مامور 
زن و فرصت و اجازه پوشش به بانوان 
خانواده در حضور نامحرم، با برخوردی 
خشونت آميز آقای قاسم زاده را بازداشت، 
گوشی همراه وی و خواهرش را ضبط، و او 
را کشان کشان با پای برهنه با دستبند و چشم 
بند سوار اتومبيل کرده به مکان نامعلومی 

 ". بردند
اعتراضات نسبت به دستگيری معلمان از 

عزيز قاسم زاده در .  هر طرف بلند شد
اجتماع سوم مهر معلمان گيالن، با تاکيد بر 
اينکه اعتراضات معلمان متکی به فرد 
نيست، خواستار آزادی همه معلمانی شده بود 

نيروهای امنيتی گيالن .  که زندانی هستند
صبح روز برگزاری اعتراضات معلمان، 
طی يک تماس تلفنی از عزيز قاسم زاده 
خواسته بودند تا خود را به نهاد امنيتی 

از آنجا که .  شهرستان رودسر معرفی کند
قاسم زاده يکی از سخنرانان تجمع اعتراضی 
معلمان گيالن در همان روز بود، با نهاد 
امنيتی به توافق می رسد که روز بعد خود را 

طبيعتا نيروهای امنيتی انتظار .  معرفی کند
داشتند اين تماس تلفنی، سيگنالی برای عزيز 
قاسم زاده باشد تا دست کم از سخنرانی در 
. مراسم اعتراضی روز سوم مهر پرهيز کند

اما سخنگوی کانون صنفی معلمان گيالن نه 
تنها اين سيگنال نيروهای امنيتی را به هيچ 
گرفت، بلکه در سخنرانی خود بيش از 
گذشته بر مطالبات بر حق معلمان پای فشرد 

: و با شجاعتی در خور تحسين گفت
فردا .  اعتراض معلمان متکی به فرد نيست"

من را هم اگر دستگير کنيد، اين اعتراضات 
 ".ادامه خواهد داشت

در پی دستگيری معلمان و اعتراضاتی که 
در حمايت از معلمان زندانی بلند شد، عزيز 
قاسم زاده بعد از دو هفته با قرار وثيقه آزاد 
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درست در هنگامه دستگيری و سرکوب .  شد
معلمان، توماج صالحی به قيد قرار وثيقه به 

توماج در دفاع از .  طور موقت آزاد شده بود
معلمان، زنجير وثيقه و آزادی موقت را از 
دست و پای خود گسست و با اجرای يک 
. کليپ جديد به حمايت از معلمان برخاست

کليپی که به سرعت در شبکه های اجتماعی 
توماج در اين تصنيف، با .  به گردش درآمد

پرداختن به جايگاه واالی معلم و نقشی که 
دارند، "  آزاد و سالم"آنان در تربيت انسان 

حاال دادی قلم به دستم : "فرياد بر کشيده است
می زنم بجات، حاال که دست گذاشتن رو 

به مون ياد دادين /  دهنت، من ميشم صدات
جلو ظلم وايستيم، ما بذر شجاعيتيم که شما 

بشکنه قلمی که لرزيد رو ورق، و /  کاشتين
ديکته می /  خفه باد گلويی که نگفت راستين

کنم رو ورق لعنت به فساد، جای معلم در 
 ".زندان نيست، لعنت به استبداد

معلمان، نويسندگان، زنان، وکال و ديگر 
زندانيان سياسی اگرچه هرکدام در دوران 
حبس و يا به هنگام مرخصی و آزادی 
موقت، سهمی از مقاومت و ايستادگی را 
بازتاب داده اند، اما توماج صالحی دست کم 
تا اين لحظه نوع ديگری از پايداری و 
ايستادگی را در مقابل نيروهای امنتی رقم 

با اين همه، او اولين کسی نيست .  زده است
که در اين عرصه پا پيش گذاشته و دستگاه 

سپيده قُليان . سرکوب را به چالش گرفته است
نمونه برجسته ای از زندانيان سياسی اين 
دوران است که هرگز اسير وثيقه و 
مرخصی و آزادی موقت نشد و طی سه 
سالی که در جدال با بازداشت و زندان و 
شکنجه است، لحظه ای سکوت نکرد و در 
هر شرايطی عليه وضعيت وحشتناک زندان 
زنان در شوش و سپيدار اهواز و  بوشهر و 
فشافويه افشاگری کرد و با صدای بلند خود 

 . بی پناهی زنان زندانی را فرياد کشيد
اسفند  ۶سپيده قُليان نخستين بار در شامگاه 

زمانی که دانشجوی سال چهارم  ١٣٩۵
رشته دامپزشکی بود، در منزل پدری اش 

دليل .  بازداشت و به مکان نامعلومی برده شد
فعاليت "بازداشت او از طرف خانواده اش، 

. اعالم شد"  فعاليت مدنی"و "  در اينستاگرام
در جريان  ١٣٩٧آبان  ٢٧در تاريخ 

اعتراضات کارگری خوزستان، سپيده قُليان 
به همراه شماری از کارگران معترض بار 

او به همراه نمايندگان .  ديگر بازداشت شد
شرکت نيشکر هفت تپه از جمله اسماعيل 
بخشی به بازداشتگاهی در شهر شوش و 
سپس از آنجا به زندان سپيدار اهواز منتقل 

از آن زمان، دوران مقاومت، ايستادگی .  شد
و روشنگری های سپيده قُليان عليه شرايط بد 
زندان، شيوه های بازجويی و اعمال شکنجه 
آغاز، و نام او به عنوان حامی کارگران 

سپيده .  هفت تپه در متن جامعه جاری شد
 ٢٧قُليان پس از يک ماه حبس، در تاريخ 

ميليون  ۵٠٠با قرار وثيقه   ١٣٩٧آذر 
. تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد

سپيده قُليان به هنگام آزادی موقت در تاريخ 
، درست در زمانی که زنجير ٩٧ديماه  ١٩

وثيقه سنگين بر پايش بود، شرحی از شکنجه 
های صورت گرفته توسط ماموران 
اطالعاتی را در صفحه توئيتر خودش منتشر 
کرد و مدعی شد که او و اسماعيل بخشی هر 
دو در روزهای بازداشت تحت شکنجه شديد 

او همچنين نوشت که ماموران .  قرار گرفتند
اطالعات گفتند که تنها در صورت قبول 

ده .  او را آزاد خواهند کرد"  اتهامات جنسی"
دی  ٢٩روز بعد از آزادی موقت، روز شنبه 

، برنامه تلويزيونی بيست و سی با ١٣٩٧
با "  طراحی سوخته"پخش گزارشی به نام 

انتشار اوراق بازجويی تعدادی از 
دستگيرشدگان اعتراضات کارگری 
خوزستان از جمله سپيده قُليان به طرح 

يک روز .  اتهامات سخيفی عليه آنان پرداخت
، "طراحی سوخته"پيش از پخش برنامه 

"سپيده قليان در توئيتی نوشت روز آخر، : 
بازجو می گفت اگر بيرون بروی و دهانت 
را بازکنی همين ادعاها و اعترافات اجباری 
تو و اسماعيل بخشی را در اخبار بيست و 
سی پخش خواهيم کرد و پودرتان خواهيم 

افشاگری زودهنگام و به موقع سپيده ".  کرد
روز .  قُليان سبب دستگيری مجدد او شد

، ماموران امنيتی به ١٣٩٧دی   ٣٠يکشنبه 
خانه پدری سپيده قُليان يورش برده و او را 

پس از چندی، سپيده قليان با . بازداشت کردند
ماه محکوم شد و  ۶سال و  ١٩حکم دادگاه به 

به  ١٣٩٨آبان  ۴ماه حبس در  ٩پس از 
صورت موقت با توديع قرار وثيقه يک و نيم 
ميليارد تومانی از زندان آزاد و محکوميتش 

سال حبش  ۵در دادگاه تجديد نظر به 
 . تعزيری کاهش يافت

سپيده قُليان در دوران آزادی موقت، در ادامه 
روشنگری هايش در مورد زندان و شکنجه 
و اعمال فشارهای شديد بر زندانيان زن، 

تيالپيا خوِن هورالعظيم را هورت می "کتاب 
او در هر .  در يازده روايت منتشر کرد" کشد

يک از روايات اين کتاب به شيوه های 
شکنجه، تحقير و تبعيض زنان و مردان 
جوان و نوجوان عرب اهوازی که به 
. گروگان گرفته شده بودند، پرداخته است

، پس ١٣٩٩سپيده قُليان، در تاريخ اول تير 

از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای 
اوين جهت آزاد کردن قرار وثيقه خود توسط 
اجرای احکام بازداشت و به زندان اوين 

اسفند با  ٢١او سپس در تاريخ .  منتقل شد
دستبند و پابند از زندان اوين به زندان 

اينبار، افشاگری های او در .  بوشهر تبعيد شد
مورد وضعيت نابسامان زنان در زندان 
بوشهر خبر ساز شد و نام او بار ديگر در 
گستره ای وسيع به شبکه های اجتماعی راه 

 ١۴٠٠مرداد  ٢٨سپيده قُليان در تاريخ . يافت
بار ديگر از زندان بوشهر به مرخصی 

در دوران مرخصی با استفاده از .  اعزام شد
فرصت به دست آمده کليپی از وضعيت خود 

او در .  و شرايط بد زنان زندانی منتشر کرد
دقيقه ای به روايت دردناک  ٢۵اين کليپ 

شرح حال خود و ديگر زندانيان زن در 
زندان های فشافويه و اوين و بوشهر پرداخته 

ساخت و انتشار اين کليپ، آنهم در ايام . است
مرخصی چنان بر جمهوری اسالمی گران 
آمد که در اندک زمانی به بازداشت او منجر 

 ١٩نيروهای امنيتی روز دوشنبه .  شد
، برای بازداشت او به منزل ١۴٠٠مهر

بر اساس .  خواهرش در اهواز هجوم بردند
های انتشار يافته و مصاحبه  براساس گزارش

مادر سپيده قُليان، در جريان اين بازداشت، 
مامور زن و مرد به خانه خواهر  ٣٠بيش از 

سپيده قُليان يورش برده و تمامی تلفن های 
همراه خانواده را ضبط کرده و با خود برده 

 .اند
موارد ذکر شده، نمونه های روشنی از 

در .  نمايش دو سوی تقابل در جامعه است
يک سوی اين تقابل، جمهوری اسالمی با 
دستگاه های عريض و طويل سرکوب و 
بگير و ببند و زندان و شکنجه قرار دارد، و 
سوی ديگر مردمی معترض با انبوه 
اعتراضات کارگران و معلمان و ديگر 
کنشگران اجتماعی که سرکوب و بازداشت 
. و بازجويی و زندان را به هيچ گرفته اند

پوشيده نيست اين شکل از مقاومت و 
ايستادگی و پايداری عناصر و گروه های 
مختلف اجتماعی برخاسته از دوران معينی 

به اين سو جامعه را  ٩۶است که از ديماه 
يک دوران پُر تالطم انقالبی . فرا گرفته است

که توده های مردم ايران برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی خيز برداشته اند، دورانی 
پُر تحول همراه با جسارت و استقامت و 
پايداری که تحوالت يک روز آن در چندين 

 .سال دوران رکود نمی گنجد
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استمرار اين مبارزات و تجمعات .  داشت
مکرر در مقابل فرمانداری و اداره کار 
شوش و باالخره حضور پررنگ کارگران 

های  مقابل استانداری خوزستان و خيابان
مهر، دولت را وادار  ١٧اهواز در روز 

ساخت مديريت جديدی برای کشت و صنعت 
جديت و پيگيری .  تپه تعيين کند نيشکر هفت

نظير  تپه، اتحاد و استمرار کم کارگران هفت
ها، سرانجام  و درازمدت مبارزات متشکل آن

های کر  دولت را وادار نمود پنبه را از گوش

خويش درآَوَرد و تا حدی به خواست 
تعيين مديريت جديد .  کارگران توجه کند

تپه  های کارگران هفت اگرچه يکی از خواست
بوده اما اين تمام ماجرا نبود چراکه خواست 
کارگران فقط تعيين تکليف مديريت شرکت 
نبود  بلکه تعيين تکليف مالکيت شرکت نيز 
بوده است که در تصميم اخير دولت اين 
موضوع همچنان نامعلوم و در پرده ابهام 

خيلی زود مشخص شد که .  مانده است باقی
سازمان گسترش صنايع ايران، مديريت 

صورت  تپه را به کشت و صنعت نيشکر هفت
پيمانی به شرکت توسعه نيشکر و صنايع 

واگذار )  هفت طرح نيشکر خوزستان(  جانبی
ابهام و ناروشنی زمانی بيشتر .  نموده است

شد که ناصری مديرعامل شرکت توسعه 
تپه به  های هفت نيشکر، از انتقال نی

های نيشکر هفت طرح سخن گفت و  کارخانه
تپه را  موضوع اورهال کارخانه نيشکر هفت

بنابراين اين شائبه قوت .  مسکوت گذاشت
شدت نگران ساخته  گرفته و کارگران را به

صورت قرارداد پيمانی  مديريت جديدی که به
تپه شده ، با برداشت محصول و  وارد هفت

هفت طرح "انتقال آن به واحدهای نيشکری  
و همچنين پرداخت يکی دو ماه دستمزد که "  

قرار است بانک ملی و بانک صادرات آن 
را تأمين کنند، کارگران را آرام  و شرکت 

طور موقت از پيچ بحران رد  تپه را به هفت

تپه را رها  کند و بعد از پايان قرارداد، هفت
دار  تپه به سرمايه کند و بعدازآن شرکت هفت

. ديگری در بخش خصوصی واگذار شود
توجهی کامل  نسبت به  حال بی درعين

اورهال کارخانه باعث بيکار ماندن کارگران 
ً در  کارخانه شده و اين کارگران مستقيما

. گيرند معرض خطر اخراج و بيکاری قرار 
گونه اعتمادی  حق هيچ تپه که به کارگران هفت

به دولت و نهادهای دولتی ندارند بيم دارند 
که کل اين ماجرا نوعی مسّکن و تاکتيکی 

سازی  برای خواباندن اعتصاب و آرام
تپه در  کارگران هوشيار هفت.  کارگران باشد

جريان عمل، اوضاع را از نزديک 
دهند تا ارزيابی دقيقی  موردبررسی قرار می

 . از اوضاع جديد به دست آورند
حرف کارگران اين است که همراه مديريت، 
مالکيت شرکت نيز بايستی مشخص و با آن 

تپه خواهان  کارگران هفت.  تعيين تکليف شود
تعيين تکليف فوری مالکيت شرکت و 

بالتکليفی .  سازی در اين مورد هستند شفاف
ً واگذاری  وضعيت مالکيت شرکت و احيانا

دار بخش خصوصی  دوباره آن به سرمايه
واسطه شرکت توسعه نيشکر باواسطه يا بی

را تحت هيچ عنوانی )  هفت طرح(  
 .پذيرند نمی

های مهم  تپه خواست اما کارگران هفت
. اند ديگری نيز دارند که هنوز برآورده نشده

ها بازگشت به کار  در رأس اين خواست
کارگران اخراجی مطالبه گر، اسماعيل 
بخشی، دمحم خنيفر، ايمان اخضری و بيژن 

ساالری است که اين روزها باقدرت و 
ازاين  پيش.  شده است پشتکار بيشتری مطرح

در جريان اعتصاب و تجمع کارگران در 
مقابل اداره کار شوش، عبد الخانی سرپرست 

بود   اداره کار شوش به کارگران قول داده
محض شروع کار مديريت جديد، اسماعيل  به

بخشی، دمحم خنيفر و ديگر کارگران اخراجی  

اما اين وعده .  به سرکار بازخواهند گشت
هنوز عملی نشده و اين خواست مهم 
. کارگران تا اين لحظه برآورده نشده است

مهر  ٢۴آخرين خبرهای انتشاريافته در روز 
حاکی از آن است که اداره کار شوش، حکم 
بازگشت به کار دمحم خنيفر و ايمان اخضری 

بازگشت به کار دمحم .  را صادر کرده است
خنيفر و ايمان اخضری را نيز بايستی 

های  پيروزی ديگری در سلسله پيروزی
اما اين هنوز .تپه به شمار آورد کارگران هفت

تمام ماجرا نيست چراکه وضعيت اسماعيل 
بخشی و ساالر بيژنی هنوز مشخص نشده 

اداره کار شوش و ساير نهادهای .  است
مرتبط با اين قضيه شايد تصور کنند با 
بازگشت به کار دو نفر، ماجرا خاتمه پيدا 

کند و يا شايد با اين کار قصد داشته باشند  می
. در صفوف کارگران دودستگی ايجاد کنند

تپه هوشيارند، فريب  اما کارگران هفت
خورند و رفقا وياران خويش را تنها  نمی
مبارزه کارگران برای بازگشت .  گذارند نمی

به کار اسماعيل بخشی و ساالر بيژنی ادامه 
در سخنان ابراهيم عباسی منجزی، .  دارد

يوسف بهمنی، اميد آزادی، دمحم خنيفر و ديگر 
مهر، جملگی بر  ٢۴کارگران در روز شنبه 

ادامه تالش و مبارزه و پيگيری برای 
بازگشت به کار اسماعيل بخشی و بيژنی 

تپه اين را  ی کارگران هفت همه.  تأکيد کردند
دانند بدون اسماعيل بخشی و  خوبی می به

تپه برافروخت،  مشعلی که او در هفت
کام کارگر .های امروز ممکن نبود پيروزی

تپه زمانی شيرين خواهد شد که اسماعيل  هفت
. تپه بازگردد اش به هفت بخشی نيز به خانه

بخشی و بيژنی نيز فوراً بايد به سرکار 
های دوران اخراج  بازگردند و خسارت

کارگران اخراجی بايستی جبران و پرداخت 
 .شود

تپه،  های کارگران هفت از ديگر خواست
سوای مختومه شدن پرونده فرزانه زيالبی 
وکيل کارگران، پرداخت فوری سه ماه 

معوقه، تسريع در عمليات کشت و   حقوق
اورهال و تعمير کارخانه و تمديد قرارداد 

١٠از صفحه   

 تپه ها،  ثمره اتحاد و تشکل مستقل کارگران هفت پيروزی

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 ١۵٠٠کارگران فصلی است که کميتی حدود 
ها اقداماتی هستند  اين.  دهند نفر را تشکيل می

ها، مديريت جديد و  که با اجرای فوری آن
های مربوطه تا حدی محک زده  وعده

شود و پيروزی کارگران نيز عينيت  می
 .يابد بيشتری می

درست درميان همين تحوالت و آغاز به کار 
شرکت و انتشار خبر بازگشت به کار دمحم 
خنيفر و ايمان اخضری ، سخنگوی قوه 

احکام قطعی در  ١۴٠٠مهر  ٢١قضائيه در 
ارتباط با پرونده اسد بيگی و رستمی مالکان 

تپه را  پيشين کشت و صنعت نيشکر هفت
مطابق اين احکام، اميد اسد بيگی .  اعالم کرد

و مهرداد رستمی مالکان قبلی شرکت نيشکر 
به اتهام مشارکت در اخالل در "تپه  هفت

نظام ارزی از طريق قاچاق ارز و مباشرت 

 ٢٠هريک به "  مستقيم در قاچاق عمده ارز
سال حبس و رد اموال و جزای نقدی 

گرچه مجازات مربوطه در .  اند شده محکوم
تر است،  مقايسه با موارد مشابه بسيار سبک

اما نبايد فراموش کرد که اسد بيگی ازآنجاکه 
رگ خواب مقامات و مأمورين دولتی را به 

ً با دادن رشوه های کالن،  دست آورده، يقينا
برای لغو حکم يا تخفيف آن سعی خود را 

درهرحال اين موضوع روشن .  خواهد کرد
است که اعالم حکم هنوز به معنای اجرای 

به همين خاطر يکی ديگر از .  آن نيست
تپه، اجرای فوری  های کارگران هفت خواست

. حکم زندان اسد بيگی و رستمی است
بازداشت و محاکمه و مجازات اميد اسد 
بيگی و رستمی، دليل آشکار ديگری بر 

تپه و مبارزات  حقانيت کارگران هفت
 .هاست آن

نيازی به توضيح نيست که اگر اتحاد و 
تپه نبود،  استمرار مبارزات کارگران هفت

اگر اعتصابات، تجمعات و اعتراضات 
تپه نبود،  خيابانی و پرشور کارگران هفت

تپه در  اگر مبارزات سنديکای کارگران هفت
های آن نبود،  گيری های گذشته و موضع سال

های کارگر  ها و آگاه گری اگر افشاگری
تپه اسماعيل بخشی، ابراهيم  مبارز هفت

عباسی منجزی و ساير کارگران پيشرو 
ويژه از  ها به تپه و فعاليت متشکل آن هفت
يد از  به بعد نبود، نه صحبتی از خلع ٩٧سال 

اسد بيگی مطرح بود، نه نشانی از بازداشت 
سال حبس وی درميان  ٢٠و محاکمه و حکم 

بود ، نه از تغيير مديريت خبری بود و 
حرفی از بازگشت به کار دمحم خنيفر و  نه

ايمان اخضری و دو کارگر اخراجی ديگر 
شد که البته هنوز به مرحله اجرا  زده می

ها و توفيقات نسبی  پيروزی.  درنيامده است
به بعد  ٩٧ويژه از سال  تپه به کارگران هفت

ً محصول اتحاد و  مبارزات کارگران  اساسا
و فعاليت تشکل جديد و مستقل کارگران 

تپه است که توسط خود کارگران در  هفت
اين تشکل .  محل کار و توليد ايجادشده است

تپه توانسته است با  مستقل کارگران هفت
بر خرد جمعی و تصميمات جمعی،  تکيه

اعتصابات و اعتراضات خيابانی کارگران 
ای سازمان دهد و  تپه را در ابعاد گسترده هفت

تپه  کارگران آگاه و پيشرو هفت.  هدايت کند
در جريان اعتصابات و مبارزات پرشور 

تشکل جديدی را  ٩٧خويش در سال 
 ٢٢تپه  کارگران هفت.  ريزی کردند پايه

های مختلف انتخاب کردند  نماينده را از بخش
که مجمع نمايندگان را تشکيل دادند و اين 

 ٩مجمع برای پيشبرد امور اجرايی جمع 
مجمع .  نفره ای را به نام شورا برگزيد

رغم برخی تغييرات درونی و  نمايندگان به
جابجايی افراد آن، تشکل مستقلی است که در 
محل کار ايجاد شد و از آن تاريخ به بعد به 

تپه و درميان کارگران  فعاليت خود در هفت
تمام مبارزات و اعتصابات .  ادامه داده است
ها نشان  تپه در طول اين سال کارگران هفت

دهد که اين تشکل مستقل کارگران  می 
تپه، توانسته است ارتباط فعال و  هفت

تنگاتنگی  با بدنه کارگری برقرار نموده،آن 
اين، تشکلی .  را حفظ کند و گسترش دهد

حال توانسته است به تلفيق  است که درعين
مناسبی از فعاليت علنی و غيرعلنی شکل 

رابطه نزديک و فعال با بدنه کارگری .  دهد
و پيوند با توده کارگران، به اين تشکل 

ای زنده و فعال بخشيده و مکانيسم  چهره
بر خرد جمعی و تصميم جمعی و  تکيه

دهی اعتصابات، تجمعات و  درنهايت سازمان

. اعتراضات خيابانی را ممکن ساخته است
در اثر حضور فعال همين تشکل است که 

تپه  امروز فعاليت و مبارزه متشکل در هفت
تشکل مستقل .  قائم به يک شخص نيست

تپه رهبران عملی متعددی را  کارگران هفت
اين .  در درون خود پرورش داده است

واقعيتی است که حضور فعال سنديکای 
تپه در محل کار و توليد  کارگران نيشکر هفت

و ارتباط زنده و فعال با بدنه کارگری 
چرائی .  شده است رنگ و تضعيف شدت کم به

اين موضوع و باز کردن علل آن نياز به 
بحث بيشتری دارد که از حوصله اين نوشته 
خارج است و مقاله مستقل ديگری را 

اما تشکل مستقل و جديد کارگران يا . طلبد می
تپه  همان مجمع نمايندگان که کارگران هفت

ضرورت  به تجربه و در جريان عمل به
اند، تا  ايجاد آن پی برده و آن را سازمان داده

 .حد زيادی آن را جبران نموده است
مهر  ١٢سخنان ابراهيم عباسی منجزی روز 

در هفتمين روز دور جديد اعتصاب،   ١۴٠٠
در تجمع کارگران مقابل فرمانداری شوش 

تپه و  پيرامون مجمع نمايندگان کارگران هفت
تپه  نيز سنديکای کارگران نيشکر هفت

وضعيت و موقعيت واقعی تشکل کارگری 
عباسی در .  کند تپه را بيان می در هفت

تپه  از  توضيح دستاوردهای کارگران هفت
عنوان يک فاکتور بسيار  اتحاد کارگران به

مهم يادکرد و در ادامه، به کاربست خرد 
جمعی و حضور حداکثری کارگران 

وی از مجمع .  درصحنه اشاره نمود
عنوان يک تشکل مناسب و  نمايندگان به

ابراهيم عباسی .  تپه يادکرد موفق در هفت
البته دستاوردهای سنديکای کارگران نيشکر 

وی از جاده انصاف .  تپه را نفی نکرد هفت
خارج نشد و از پيشروان اين سنديکا به 

اما از مجمع نمايندگان .  احترام ياد نمود
عنوان تشکلی يادکرد که کارايی بيشتری  به

برای .  تر باشد تواند موفق در محل دارد و می
اينکه مستند صحبت کرده باشيم، در اينجا 

. آوريم ای از سخنان عباسی را می خالصه

 تپه ها،  ثمره اتحاد و تشکل مستقل کارگران هفت پيروزی

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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 نامه ای به اسماعيل بخشی
 

 سالم
 

 هفت تپه بی تو بهاری ندارد
 مرغ حق خواه بی تو آوايی ندارد

 همه چيز از تو آغاز شد
 پيروزی بر زبانت جاری بود

 می دانستی؟ از اين تلخ کامی های تو، 
 هزاران کام شيرين شده؟

 ميدانم که ميدانی،
 تو ما بودی و ما همه تو هستيم

 تو هيچ وقت من نبودی و ما بر زبانت جاری بود
 زخم بر تنت کاری بود

 اما نشکستی
 ايستادی

 انديشه ات ،سبز بود
 مثل جنگل های گيالن و ساری سبِز سبز بود

 خزان نتوانست تو را زمين گير کند
 اين خستگی ها نتوانست تو را دلسرد و سير کند

 ما با ديدن شجاعت تو، قدم جای قدم های تو نهاديم
 با هم رفتيم و به مقصد رسيديم

 امروز، پيروزی ها را گلدسته کرديم
 هر چه گشتم ال به الی پيروزی ها تو را نديدم

 گر چه گلدسته های پيروزی فقط بوی
 عطر تو را ميداد،

 
 آغازی بپا کردی که پايان ندارد

تو بدون چراغ در دل تاريکی به جنگ تمام عياری رفتی و ابای از تبر به دستان 
 نداشتی

 هرگز از شکست سرخورده نشدی و وسط راه ترديدی به دلت راه ندادی
 ميدانم که خسته ای

 از دست روزگار دل شکسته ای
 اما مگر بار اولت است،

 که طعم تلخ زمين خوردن را می چشی
 ميدانم که زندگيت اگر سرشار از حالوت باشد باز رگه های تلخی را حس می کنی

 و آن رگه ها، درد و رنج همگان بود و هست
 ستاندن حق برای همگان بود و هست

 بايد برگردی،
 به خانه ات

 به هفت تپه ات
 شير مردان و شير زنان سرزمين هفت تپه چشم به راه تو هستند،

 برگرد به سرزمين اتحاد
 اينجا بی تو هيچ است

 ما را به دست هيچ َمسپار
 ما چشم براهيم

 تا نيايی رو سياهيم
 ی سنگر تو هستيم ما شرمنده

 ما را رو سياه مگذار
 

 ابراهيم عباسی منجزی
 هفت تپه

 ١۴٠٠/٧/٢۴تاريخ 
 

 ی اينستاگرام ابراهيم عباسی منجزی از صفحه

٨از صفحه   

ها،  ثمره اتحاد و  پيروزی
تشکل مستقل کارگران 

هزارنفری  با شورای پنج:"  عباسی گفت
. تصميم گرفتيم و نتايج زيادی گرفتيم

اوقات  اوقات شکست خورديم، بعضی بعضی
با .  نشينی کرديم اوقات عقب برديم، بعضی

ها  پشتوانه اعتصاب، مذاکره داشتيم با دولتی
ابراهيم عباسی در ادامه سخنان "  و مسئولين

خود ضمن تأکيد بر کار و خرد جمعی و 
مرزبندی با فردگرايی و فرد محوری چنين 

. خرد جمعی در رأس کار است:"  ادامه داد
مجمع نمايندگان راه افتاد، مزايايی داشت، 
آزمونی داشت، شايد خطا هم بود در آن 

پنج سال کارگران .  جمع، اما موفق بود
تپه تونستند به مطالبات نسبی خودشان  هفت

ابراهيم عباسی ضمن اشاره ".  دست پيدا کنند
نفر عضو مجمع نمايندگان بودند  ٢٢به اينکه 

که تعدادی حذف و از رده خارج شدند، در 
تپه  مورد سنديکای کارگران نيشکر هفت

گويند سنديکا پيشرو  ها می بعضی:"  گويد می
بوده و دستاورد داشته ، بله،اما ما مجمع 
نمايندگان و فعالين مستقل را تجربه کرديم و 

تپه داره و  فهميديم که کارايی بيشتری تو هفت
پيشروان سنديکا .  تر باشه می تونه موفق

احترام بودند زحمت کشيدند، اما ما  قابل
خواهيم و اين را حتماً  مجمع نمايندگان را می

"  اثبات کرديم.  دهيم انجام می عباسی در . 
پايان سخنان خود ضمن اشاره به ابتکار 
عمل کارگران که با اتکا به خرد جمعی درب 

" دفتر شورای اسالمی را گل گرفتند گفت  :
ما در عمل اثبات کرديم که مجمع نمايندگان 

 ".برتر از سنديکا و شورای اسالمی است 
تمام شواهد موجود و پروسه مبارزاتی چند 

تپه نيز حاکی از  سال گذشته کارگران هفت
آن است که بدون حضور و فعاليت تشکل 

تپه در محل کار و  مستقل کارگران هفت
توليد، بدون ادامه کاری و فعاليت اين تشکل 

توجهی با بدنه  که توانسته است ارتباط قابل
کارگری برقرار سازد و نفوذ خويش را 

های  درميان کارگران گسترش دهد، پيروزی
تپه و دستاوردهای  نسبی کارگران هفت

مبارزاتی اخير ازجمله بازگشت به کار دمحم 
خنيفر و ايمان اخضری نيز ممکن و ميسر 

اکنون وقت آن است که اسماعيل بخشی . نبود
نخستين افشا کننده کالن اختالس گر و ابر 
قاچاقچی ارز و کسی که پرچم نان و کار و 

تپه به  آزادی و اداره شورايی را در هفت
کارگران .  اهتزاز درآورد به سرکار بازگردد

حق پای بازگشت به  تپه به آگاه و مبارز هفت
اند و برای آن  کار اسماعيل بخشی ايستاده

تپه نبايد  کارگران مبارز هفت.  کنند تالش می
اجازه دهند موضوع بازگشت به کار 

باد  زنده.  اسماعيل بخشی به درازا بکشد
باد تشکل  زنده!  تپه کارگران مبارز هفت

 .مستقل کارگری در محل کار و توليد
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٧درصفحه   

١از صفحه   

به دنبال آن "  شود ها پرداخت می همکاری بانک
ناصری مديرعامل شرکت توسعه نيشکر و 

مهر در گفتگو با  ٢٠شنبه  صنايع جانبی، روز سه
خبرنگار ايرنا ، ضمن آنکه قول داد دستمزدهای 

همزمان با :"  افتاده پرداخت شود، گفت عقب
تپه به واحدهای  برداشت نيشکر محصوالت هفت

شود تا  نيشکری امام خمينی و دهخدا حمل می
مهر در  ٢١روز بعدازآن  ."  تبديل به شکر شود

سايت شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبی از 
تپه از صبح  هفت"  قول همين فرد اعالم شد

١٠ 

ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
 . زيرارسال نمائيد  های خود را به آدرس نامه

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه
ی از آدرس ک ه ي ر ب ظ ورد ن د م ای  ک ه

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat 
/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliya 
t 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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مديره جديد کارش را آغاز  امروز با مدير و هيئت
 ".کرد

درپی اين خبرها حاکی از کارسازشدن  اعالم پی
اعتصابات و اعتراضات خيابانی کارگران 

نشينی دولت در برابر کارگران  تپه و عقب هفت
دور جديد اعتصاب ، تجمعات و .  است

اعتراضات پرشور و پرشمار خيابانی 
مهر آغازشده با  ۶تپه که از  کارگران هفت

جديت و با حضور گسترده کارگران ادامه 

 تپه ها،  ثمره اتحاد و تشکل مستقل کارگران هفت پيروزی

 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
 رفقا و همراهان , بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی 

  
اه   رم ه بدينوسيله به اطالع شما می رسانيم که  تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ   جمعه نهم م

ی   24کانال ماهواره ای    2021برابر با  اول اکتبر   1400 و شوراي ي ات رن ت , ساعته  تلويزيون ال
رد د ک و .   کانال مشترک  نيروهای چپ  و کمونيست  بر روی ماهواره ياه ست اغاز به کار  خواه

ران,   برابری ,   تلويزيون دمکراسی شورايی به همراه  تلويزيونهای   ست اي ي ون م / پرتو و حزب ک
رد  د ک خش خواه واره ای  پ اه ای .   کومله  برنامه های  خود را  بر روی اين کانال م ه ه ام رن ب

ای   –تلويزيون دمکراسی شورايی را  همچنين می توانيد در سايت سازمان فداييان  اقليت و شبکه ه
ه . اجتماعی فيسبوک و  تلگرام   و اينستا گرام و يوتوب نيز  دنبال کنيد ام رن از تاريخ  نهم مهرماه  ب

ه  90های تلويزيون  دمکراسی شورايی روزانه به مدت   ام رن خش ب دقيقه   خواهد بود و ساعات پ
ه از ,  های تلويزيون دمکراسی شورايی بدين قرار می باشد روزهای دوشنيه   ع ه  و چم ي چهارشن

ه , ساعت هشت تا نه و نيم شب به وقت ايران  و در روزهای سه شنبه  ب ه   ,  پنجشن ب کشن ه و ي ب شن
اه ست  ازساعت شش و نيم عصر تا هشت شب  به وقت ايران   برنامه های  خود را  از ماهواره ي

 . پخش می کند
رار    ن ق دي اه ست؛ ب اهواره ي مشخصات  ماهواره ای شبکه تلويزيونی   الترناتيو شورايی   در م

 :خواهد بود 
 .  27500سمبول ريت  /  پوالريزاسيون  ورتيکال يا  عمودی    12594فرکانس   

FEC: 2/3 
  

 .  مشخصات جديد  تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و اشنايان خود  برسانيد 
تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات  

 Alternative Shorai 
 

Satellite: Yahsat  
Frequency: 12594 
Polarization: Vertical/  عمودی 
Symbol Rate: 27500  
FEC: 2/3 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 
  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


